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LA REVUO ORIENTA
LABORINTO DE TIU ĈI NUMERO: S・ AGLO

MIA ESPERANTA EKSKURSO
(1)

T. Juri

Posttagmeze de la 3・a de Augusto 
(sabato) mi estis en vagonaro iranta 
al la havenurbo Jokosuka, kie, oni 
povas diri, ekfloris la Esperanta 
movado plej frue, ol ie ajn en nia 
lando per la energia klopodo de nia 
ame respektata pioniro Sro. Ossaka, 
antaŭ proksimume 20 jaroj. Mi do 
sentis, kc mi kvazaŭ pilgrimas al la 
Sankta Loko de PEsperantistoj. 
Tie en la urbeto oni trovas hodiaŭ 
grandan nombron da junaj samide
anoj—idoj de Pioniroj. Veturante 
en la vagonaro mi pensis nature pri 
la malfacilaj horoj de propagando 
travivitaj de niaj antaŭuloj dum la 
fruaj tagoj.

Kiam mia vagonaro alvenis al 
Ofun.a stacio, mi tuj trovis sur la 
fervoja perono Sron. Simizu, estro*  
de Agrikultura Lernejo de Kana- 
gaŭa Gubernio, nia tre fervora sami
deano, kiu bonvole estis veninta al 
la stacio renkonte al mi.

Nu, pri tiu ŝatinda viro mi devus 
iom paroli, kvankam multaj eble jam 
tre bone konas lim Li lo^as en 
Hiracuka; sekve li devas fari du 
horojn da vagonarvojaĝo por de sia 
hejmo atingi Tokion. Tio tamen 
eble tute ne senkuraĝigas la fervoran 
bonkorulon, ĉar li aperas preskaŭ ĉe

ciu Esperanta kunsido en Tokio. 
Kaj oni neniam forgesas informi lin 
pri ĉiu kunveno en la cefurbo. Tre 
afabla kaj entuziasma li estas amata 
de ĉiu, kiu konas lin proksime. 丁〇 

kiaj Esperantistoj lin nomas Het
mano Aĉulego, eble ĉar li ŝatas kna- 
hemajn aĉaĵojn, malgraŭ sia aĝo< 
Li bonkore ridetas, kiam ni vokas 
lin per tiu petola titolo, je kiu li 
estas evidente kon tenta. Sed mi 
prefere lin vokas : Patro Schmid, 
ĉar tiu ĉi nomo estas pli honora, kaj 
cetere, ĉar li estas la plej maljuna 
kamarado inter ni，kaj lia nomo 
Ŝimizu similas al la germana Sch・ 
mid. '

Nun vi aŭdu mian rakonton pri 
la ekskurso. En 4a stacio Ofuna li 
tuj min rimarkis, ĝoje ensaltis en 
mian vagonon, kaj kun afabla rideto 
ĉirkaŭ la buŝo, li etendis al mi la 
manon kaj forte premis mian dek
stran manon, salu tante per la vigla 
vorto: 门 ・ • 「

„Bonan tagon!“
，/Bonan tagon, mia bona sinjoro !" 

mi diris, „Koran dankon, ke vi venis 
renkonte al mi."

„Tute ne meritas/*  spiregante li 
respondis.

Jen ni havis vivan interparoladon 
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Esperantane Estis neniu sidejo li
bera en la vagono. Ni do ĉiam 
staris kaj pepadi s・ Post ĉirkaŭ 
duonhora veturado ni jani estis en 
la celita loko Jokosuka・ Tie jani 
nin atendis kelkaj vcrdastcluloj, 
inter kiuj nii povis tuj rimarki Sron. 
Ohaŝi kaj Sron・ Macuba, juna kaj 
bonparolema. Tre ĝojis ili ĉd la 
renkontiĝo・ / Okazis longa inter- 
salutado.

Volonte ili kondukis nin tra kel
kaj el la plej vivoplenaj stratoj en 
la urbeto, kiuj plejparte pereis en la 
unua momento de la tcrskuego en 
1923, sed nun jam tute prosperas. 
Promenante apud alta krutajo, ili 
rakontis al mi, ke centoj da homoj 
okaze piedirantaj preter la krutajo 
en tiu terura momento mortis, sub
premito per grandaj masoj da ŝtone・ 
goj subite defalintaj de tiu altajo pro 
la fortega tremego de la tero.

Mi tremetis de teruro, aŭdantc la 
rakonton pri la malfeliĉa sorto de la 
viktimoj, kaj pentrante al mi la teru
ran scenon. Tiam mi marŝis sen
konscie sur la plej maldekstra flanko 
de la vojo, zorge ©vitante, kiom mi 
povis, esti proksima al la dekstra 
diabla krutajo minacanta^

Poste ni faris< viziton al Sro< 
Ohaŝi, unu cl la plej malnovaj sami
deanoj en la havenurbo. Sur la dua 
etaĝo estas kunvenejo. Ĝi estas 
sufiĉe malnova ĉambro, savita el la 
fajrego okazinta tuj post la tertre
mego. Tie en la kunvenejo ofte 
okazis Esperanta kunsido, Sro. O- 
hasi dirisa Ofte la Esperantistoj tie 

diskutis, disputis, babiladis, kantis, 
kaj eble dancis・ Al mi ŝajnis, kva- 
zaŭ ĉiu objekto en la ĉambro rakon
tas la longan historion de Esperanta 
movado en la urb〇. Mi rigardis 
ĉirkaŭen一la muro, la plafono, la 
fenestro, la portreto de Dro. Zamen
hof pendigita sur la muro, la tablo, 
ĉirkaŭ kiu sidis samideanoj por in
terparolado,—ĉio instigis al mi for
tan emocion・ Mi pensis pri la pa- 
sinta tempo. Multaj scenoj apera
dis unu post la alia antaŭ miaj ani
maj okuloj.

Estis krepusko. Sur la stratoj 
mallumiĝis. Io forte min tiris al la 
ĉambro, kaj mi sentis, ke mi devas 
longe sidi tie.

oEstas jam la sepa. Sro. Kabe 
eble atendas nin/c diris amiko Ma- 
cuba.

,,Do ni cliru/^ mi konsentis.
La tuta familio de Sro. Kabe efek

tive atendis nin senpacienece Lia 
juna edzino tre ĝentile nin akceptis. 
Si estas la fratino de Sro. Macubae 
Bonaj manĝaĵoj estis preparitaj por 
ni. Patro Schmid fariĝis iom ebria 
pro bicrotrinko. I re bonhumora li 
estis. Post la vespermanĝo mi devis 
viziti la klubon de Oomotanoj, kiuj 
invitis min. Mi faris Esperantan 
paroladon pri la „Rilatoj inter la 
Lingvo Internacia kaj Religio.u 
Sro. Mae uba bonvolis interpreti min 
japanen. Poste la Patro Schmid 
ekstaris kaj paroladis sub la temo : 

Scienco kaj Di〇.“ Ĝi estis tre im
presema lekcio.

[Daŭrigota]
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PERSISTA STANA SOLDATO
頑張り屋の錫の兵隊さん

アンデ丿レセ、ンのも伽噺 ザメンホフ博士エス譯

（完） 註薛松崎克己

Ila, kici mallume estis interne! 
tie cst:s ankoraŭ pli malbone ol 
sub la defluila ponto, kaj antaŭ ĉio 
estis tre malvaste. Malgraŭ ĉio la 
stana soldato estis firma kaj kuŝis 
laŭ sia tuta longo kun la pafilo en 
la mano.

まち，何て內部ii暗こいこでせう!此處は 

ごぶ板の下よりtもつこもつ(ankoraŭ pli) 
いやな所(malbone)で，それに第一(antaŭ 
あ。)えらくきうくつ'で(malvaste)て〇です 

が矢張り錫の兵隊さんはシャン:iして(estis 
^rma)殲砲を手に持って脊たび一杯にふん 

ぞって(laŭ sia tuta longo)橫はってゐま 

し 了:。

(antaŭあ〇 (他はさて置き)何[リ©先づ, 

!先づ第一に

Jpost cioあげくのはてに,結局,矢つ張 

!り

f malgraŭ ĉio (色。やったが〕矢つ張り，一 
(向かまわず

La fiŝo j etadi s sin tien kaj reen 
kaj faradis la plej terurajn movoj n ; 
fine fariĝis tute silente, kaj li eks
entis subite kvazaŭ radion de fulmo. 
Enpenetris hela lumbrilo, kaj iu ek- 
kfiis laŭte : „La stana soldato!“ 
La fiŝo estis kaptita, alportita sur 
1电 vendejon, tie oni ĝin vendis, kaj 
ĝj venis en Ja kuirejon, kie la ser
vistino per granda tranĉilo ĝin dis
tranĉis.

魚はおっち〜，二っちへ过はりまわりま•し 

て(Jesadis sin)それはそれは(la plej)恐ろ 

しい身うごきをやりまし北;こうこう(わた 

リ・⑴靜まりまして，そして兵隊さんは不意 

に(subite)まろで電光がさした(radion de 
fulmo) !うに感じましT： (eVseutis).あかる 

い(hela)光り(lurebrilo)が差し込んで來ま 

LX (ekpenetris),そして誰か人聲で叫んだ 

老があります:『わの錫の兵隊さんだ!」魚 

は捕へられて,市(vendeo)に運ばれ(a“ 
porfita)其處で賣られ(oni ĝin vendis = ĝ 
estis venditaj,そして空听へやって來仁の・で, 

臺听では(kie)下女が(serv^isfino)大きな 

庖丁でその魚をたちわったのでした(dis
tranĉis) ・

tien kaj re'e'n あちらこちらへ行ったり 

來たり

sin ĵeti (身を投げかけや£うに)突進する 

oni ...はU本語芒して任受動の如く詳す 

とよい二ミが多い〇 Oni lin terure mal
amis. 彼はひごくにくまれてゐた

sur la vendejon:市昜上にさらされる樣な 

ideoで*  surが用ひらめす:のでわる〇

Si prenis la soldaton je la mezo 
de lia korpo kaj enportis lin en la 
ĉambron, kie ĉiuj volis vidi Ia ri
markindan viron, kiu vojaĝis en la 
stomako de fiŝo;la stana soldato 
tamen tute ne estis fiera pri tio. 
Oni starigis lin sur la tablo, kaj tie 
一kiaj strangaj aferoj ofte fariĝas 
en la mondo—la stana soldato tro
viĝis en la sama ĉambro, en kiu 
li estis antaŭe, li vidis la samaj n 
infanojn, kaj la samaj ludiloj staris 
sur la tablo :la belega kastelo kun 
la ĉarma malgranda dancistino. Si 
ĉiam ankoraŭ staris sur unu piedo 
kaj tenis la duan alte en la aero, ŝi 
ankaŭ estis persista. Tio tiel kor・ 
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tuŝis la soldaton, ke li estis preta 
plori per stano, t amen tio ne kon
venis ・ Li rigardis lin, kaj ŝi rigar・ 
dis lin, sed ili nenion diris unu al la 
alia.
下女(f兵隊さんの胴を(Un je la mezo de 

lia korpo) 〇 Jみそして©座敷へ扌まってはい 

りましT： (ekportis),む座敷では(kie)皆此 

の欣の胃ぶくろに入って旅行をした丸らい 

(rimarkenda)男な見たがりましナ:のです; 

兵隊eんはそれでt (tamen)そんな事は(pri 
tio)てんで自慢をいたしません(tute ne estis 
fiera),兵隊さんは机の上に立たされました 

が，英の机の上には(tie)—何过云ふ不思議 

な事が世に凰々起ら(faligas) I.のなのでせ 

うーー彼は彼が前に居仁,あの同に室に居る 

のて・はおりませんか,彼は同じ小供逵を貝, 

また同じおもちゃが机の上にのってゐます 

(eraris);わのかわいらしい 小さな 舞姬のゐ 

る美い、宮殿も。舞姬は相もかわらす(ĉiam 
ankoraŭ) 一本足で立ち，も一方の足を(la 
duan)高く空中にめげてわます(tenis alte), 
彼女し御同樣頑ん張り屋さんなのです。この 

事には兵陽さんはひごく感激しまU： (Tio 
kortuŝis la soldaton)ので錫の淚な流して 

(per stano)泣かんばかり(estis preta plori), 
で-：が(tamen)泣くなんて(tio)みつざもあ 

りません(ne konvenis).兵隊さんは姬を見, 

姬は兵隊さんを眺めました，然し兩人は◎互 

に言菜はかはさなかったのです。

i
Li prenis min je mia kolumo, 彼任むれ

の胸ぐらなミった。

Li frapis min sur mia ŝultro— mian ŝul
tron. 肩が叩いた。

Prave ŝi estas fiera pri sia filo. 
息子自慢なのは無理もない。

trovigi=sin trovi =esti trovata ^esti 見 

出さち、,在る。

Tio kortuŝis min«Mi estis (kor-)tuŝita de 
tioその事が私を感動さした=それな見 

て私は感激しT:〇

Si estis preta ekvojaĝi. いつでもすぐ 立 

てるように旅行の仕度が出來てゐた。

Si estis preta ekplori. いまにも泣・だし

jそうにしてゐた。
I Li estas homo preta por mortigado. 彼 

l “人殺し位はしかりぬ奴だ。

Tia ago ne konvenas al viro.そんな行ひ 

なしては男らしく "い,みっさもない。

!
rigardi unu la alian.見かわす〇 

diri unu al la alia.莒槃也交す。 

batali unu kontraŭ la alia. 戰ひわふ,|1 
り合ふ。

amikigi unu kun la alia.み互に睦びお 
ふ。 ・ ;ヽ£

Subite unu el Ia malgrandaj kna
boj kaptis la stanan soldatan kaj 
ĵetis lin rekte en fornon, kvankam 
li tute ne havis ian kaŭzon por tio. 
Certe la koboldo en la tabakujo 
estis kulpa en tio.
不意に小さい子供の中の一人が錫の兵隊 

さんもつかまへ煖城の中へがイ过投げニみ 

ました,尤I錫の兵隊さんはそんな事なされ 

ろ身にむぼへは毛頭ない（tute ne havis ian 
kaŭzon por tio）のでし j:が（Kanlsm）・ て 

つ3り（certe）わの洪パコ箱の中の鬼力のせ 

いだ。

havi katizon por〜 ~ に對して

原因があみ，~する（される） 

だけの理由（わけ）がわあ

Li estas kulpa en （又は pri） tio. 
そんな事がわったのはおいつが惡 

いのだ,彼の邓だ，彼のせいだ。

La stana soldato staris tute pri
lumita kaj sentis teruran varmegon, 
sed li ne povis distingi, ĉu tio estis 
sekvo de la efektiva fajro, ĉu de lia 
tro granda ardo de ano. Ĉiuj 
koloroj sur li malaperis; ĉu tio 
fariĝis dum la vojaĝo, ĉu tio fariĝis 
de lia profundega malĝojo, tion 
neniu povus diri. Li rigardis la 
malgrandan knabinon, kaj ŝi rigardis 
lin・ Li sentis, ke li disfandiĝas, 
tamen li ĉiam ankoraŭ staris pei- 
siste kun sia pafilo en la mano. 
Tiam mal（ermiĝis pordo, la vento 
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kaptis la dantistinon, kaj simile al 
silfino ŝi ankaŭ flugis rekte en la 
fornon, al la stana soldato, ekflamis 
per hela flamo kaj malaperis. Tiam 
la stana .soldato fandiĝis kaj fariĝis 
bulo, kaj kiam en la sekvanta tago 
la servistino elprenis la cindron el 
la forno, ŝi trovis lin en formo de 
malgranda stana kor〇. S已d de la 
dancis tino restis nur la stelo, kaj ĝi 
estis tute brulnigiĝinta・

錫の兵隊さんはおかお加ご服らされて 

(tute pri7lumata)立ってゐましたそして恐/) 

しい慾を感じま い:,然しそれは本當の火の 

せい(sekvo)でわるか,或⑺彼のも之立ちす 

きる想の巒沙:(ardo de amo)のせいでわろか 

彼は刿じ得表せんでした。 彼の身にぬって 

おった(aur li)色は皆消文失せました;是は 

旅行中に起つ咒の(faligis)か，或は彼の深い 

悲しみのために起ったのか,それは何人にt 
わかりませ耳。 彼はあの小さい娘さんを眺 

め,娘は彼を眺あまし了:。彼はとろけてゆく 

(di^fand^ĝas) Lうに感じまい:，ですけれ 

ビ(tamen)彼は相しかわらす鐵砲手にして 

頑張って立ってゐましT:〇その峙户が開ま 

まして(maPferm^gis),風が芻姫纭さらひま 

しア:,するご風の燼の様に(simile al silfino) 
舞姬はまっすぐに(rekte)煖趨の中へ，錫の 

兵隊さんの處へ飛んでゆ扌ましたそしてメ 

ラメラと(per hela flamo)燃えあがり(ek' 
仙mis)消之失せてしまひました。その時暢 

の兵隊も熔けて(fand,* igis)球になりまし 

了:，そして3ĈVJ1 (sekv'auta tago)下女か煖題 

から灰をかき出し/: (el' prenis)時下女に小 

さな錫の心臟め形になった(en formo de)兵 

隊さんを見出しました' 然I舞姬の片身过 

して(de la dantistino)殘ったのは(あの胸 

につけてゐた)星ばかりで，そしてそれもす 

っかり燒けて.盟くなって居りました(brui' 
nigr^i^inta)〇 ;

S
 priparoli (わな班もさらへてそれを)談 

ずる。

prilumi (わろ物屯こらへてそれね)照ら 

し出す。 •・•：

(
sekvi (人の行くあさね)ついてゆく,(舐因 

に)結果が追從して起る。

sekvo (媒因に伴ふ).結果。

(
Diru al mi, kie estas la stacidomo. 停車 

場"何處ですか，敎へてくれ。

Oni ne povus diri, li intence tion diris. 
彼がわざこそう云ったかミ・うかわかり 

はしない。

!
silfino (風の中にすも、)風の精(娘姿)。 

nimfa山林水泉の構(女,神姿)。

salamandro (火の中にすむ)处の・閑,火鬼。 

gnomo (地中に住んて・金鑛なぎを守ち)地 

の精(一寸法師姿)C

!
simile al— ~に似て。

sekvede— ~の結果才して,~のたち

に。、—」?

spite de〜 ~にも關らず。

koncerne nl~ ~に關して〇

Kio restas de liaj grandaj faroj ? 彼の偉 

業のおこに殘れるしの何がわるか。

〔おはり〕

エスペラント 

講習用書 
第三版(8a—io-a miloj)出來

四六版六十餘!! 定價五十錢 (郵二级) 

十冊以上一割引, 五十冊以上一割五分引, 

百冊以上二割引。

日本エスペラント學會

! GRAVEGA !
Sinjoro K. Ossaka^ nia redaktoro, 

veturos el Jokohama la 4-an cle 
Scpt. al Usono, kie li restos unu 
jaron por studi 址 al vagonoj n, kaj 
poste iros al Germanujo por resti 
tie unu jaron. しie li laboregos 
ankaŭ por nia lingvo.
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MENDELISMO
Hidemiti Oka

(Daurigo) sperimentojn de Mendel. Unu sola
Multaj homoj ripete faris kruci- 

gcksper imentoj n antaŭ ol la tempo 
de Mcndcl. Sed tiaj eksperimentoj 
estis tut亡 neprecizaj kaj kapablis 
diri nenion certan sur la vera na
turo de hibrido・ La, granda merito 
de Mcndel konsistis, interalie, ankaŭ 
en tio ke li kalkulis la precizan nom
bron de &uj malsamaj tipoj en hi- 
bridgeneracioj. (De tio la nomo 
^ekzakta herdscienco, kiun oni ofte 
uzas anstataŭ Mcndelisrno).

Li elektis kiel objekton de siaj 
eksperimentoj la pizon kaj tio pro 
diversaj kauzoj. J ĝi estas tre pro
duktema 2 ĝi faras mem-fekundigon 
(ScTfcrtilization, Sclbstbefruchtung 
3 estas multaj variaĵoj kiuj n on t ras 
lute kon trabajn karakterojn, k.c. 
pizo povas esti giganta aŭ pigmea, 
ta semo verda aŭ flava, ronda aŭ 
sulkigita ktp.

Menclel krucigis kelke da paroj, 
kiuj montras tiajn diagonale mal
samaj n karakteroj n, kaj pac ience 
observadis la manieron, per kiu la 
sekvantaj gencracianoj heredas la 
karakterojn de siaj gepatroj.

Estas neeble kaj samtempe nene
cese detale priparoli pri la metodo 
de artefarita fekundigo 匕c・ krucigo. 
Kii esenco, oni deprenas de unu in
dividuo A anterojn antaŭ ol ili dis
ĵetas polenojn, kaj aliflanke kolektas 
polenojn de unu alia individuo B, 
kiun oni intencas krucigi kun A. 
Poste oni aligas la tiel kolektitajn 
polenojn al la stigmo de A. La 
semoj de A produktos hibridon inter 
A kaj B. : 心,:

Mi ne bezonas citi multajn ek- 

ekzemplo jam sufiĉas por montri al 
vi tion, kion li eltrovis. Li krucigis 
altan tipon kun malalta t.e. pigmea 
tipo. Ĉu vi povas diveni kio re- 
zultiĝis de tiu ĉi krucigo ? Ĉiuj hi・ 
bridaj individuoj, tiamaniere akiri
taj, estis tiel altaj kici la alta tipo. 
Mcndel esprimis tiun ĉi fakton, di
rante kc la alta kondiĉo estas domi- 
nanca kaj la pigmea kondiĉo riccsi- 
vaJ Li lasis tiun ĉi hibridon, ek
stera je tute similan al la pura alta 
tipo, reprodukti en ordinara maniero 
一t.c. per mcn-fckundigo> La sek
vanta generacio estis tro vita konsisti 
de du klasoj, alta kaj pigmea klaso. 
Rimarkinde estas ke altaj individuoj 
estis tiel altaj kiel la pura alta t ipo, 
dum pigmeaj individuoj tiel malaltaj 
kiel la pura pigmea tipo. Troviĝis 
neniu mezalta individuo. La pigmea 
kondiĉo, kiu ŝajne perdiĝis en la 
unua hibridgencracio, tiamaniere re
aperis en la dua. Plue la nombro 
de digmcoj en la dua hibrida gene
racio portis konstantan proporcion 
al la tuta nombro, t.c. 25%，en aliaj 
vortoj, unu pigmeo kontraŭ ĉiu trio 
de altaj individuoj.

Nun la pigmeoj reproduktis nur 
pigmeajn individuojn, tute similajn 
al si mem, sed ne ĉiuj altaj indivi
duoj reproduktis giantojn. Kelke 
da ili donis, tute kiel en la unua 
hibridgcneracio, altajn kaj pigmeajn 
idojn en konstanta proporcio. Sek
ve en la dua generacio devas ekzisti 
du specoj da altaj pizoj・ (Pura kaj

------------------------------------一 —— —— — 「-

1 Esprimoj ”dominnnca" kaj „ricesivau 
estas iomete fremdsonaj, sed ilia internacieco 
rajtigas nin uzi ilin kiel esp-ajn radikojn.
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malpura) Preciza kalkulado montris 
plue ke du malpuraj individuoj de
vas ekzisti kontraŭ ĉiu pigmea in- 
dividuo.

Ni povas resumi jene. Krucigo 
inter giganta kaj pigmea pizo donas 
gigantan hibridon. Tiu ĉi hibrido, 
tamen, produktas ne sole gigantojn, 
sed gigantojn kaj pigmeojn en di吊 

nita proporcio, t.u. 75% kontraŭ 
25%・ El tiu 75%，23% estas pura 
kaj la restanta 50% malpura kaj 
saj ne havas konstitucion similan al 
tio de Funua hibridgeneracio.

En la supre citita eksperimento 
du surprizaj fenomenoj estis trovitaj. 
La unua fenomeno estas dominanco 
一!a perfekta simileco de Funua hi- 
bridgeneracio al unu tipo, kaj la 
ŝajna perdigo de karakteroj de Palia 
tipo. La dua fenomeno estas apar
tiĝo一dividigo d亡 karakteroj miksi・ 
taj per krucigo, kaj tio okazas en la 
dua hibridgcncracio. Ĉe la komcn・ 
eo de mendelisma studo, estis supo
zite kc dominanco kaj apartiĝo estas 
du esencaj trajtoj de mendelismo, 
kaj multaj aŭtoroj skribis aŭ pri la 
leĝo de dominanco aŭ pri la leĝo de 
apartiĝo. Sed nuntempe ni scias kc 
dominanco estas tute neregula feno- 
meno. Estis ja pura ŝanco kc pcr・ 
fekta dominanco okazis en ĉiuj ek
sperimentoj de MendeL

Lasu nin vidi unu ekzemplon kie 
dominanco absolute ne okazas. Tian 
ekzemplon al ni liveras la krucigo 
inter du formoj de primolo. La hina 
primolo havas ondformaj n petalojn, 
kun ĉifona rando. I^i stelforma pri
molo havas plataj n petalojn, kun 
per fek ta rando, esccpte unu mal
granda anĉcto en ĉiu petalo. Hi
brido inter tiuj du formoj estas meza 
en formo kaj facile distingebla de 

ambaŭ formoj• En la dua hibrid- 
generacio, estis 25% hina, 25% 
stelforma kaj la restanta 50% meza 
aŭ ekletika en formo, simile al la 
unua hibridgeneracio>

La sola diferenco inter tiu ĉi re
zultato kaj tio akirita kun alta kaj 
pigmea pizoj estas ke en la unua 
okazo la hibrido estas ekletika kon
cerne la formo, dume en la dua oka・ 
zo hibridaj individuoj, almenaŭ en 
eksterajo, tute similas al unu t e. 
dominanca tipo. La apartiĝo tamen 
trovis lokon en ambaŭ okazoj. Ni 
akiris ĉiam la saman proporcion en 
la dua hibridgencracio,

25% pura (similas al la dominanca 
tipo)

50% malpura (sim. al la unua 
hibridgcncracio)

25% pura (sim. al la ricesiva tipo)
Kiamaniere oni povas klarigi tiun 

ĉi proporcion ? La ĉefaj n punktojn 
de Fklarigo estas donitaj de Mendel 
mem. Alta pizo posedas ian ajn 
faktoron, dank1 al kiu ĝi estas alta 
(giganta), dume tiu faktoro mankas 
en la pigmea formo. (De tio oni 
nomas tiun ĉi klarigon ^teorio de 
ĉeesto kaj n e ĉeesto) Ĉiuj ĝermĉeloj 
(ovoj kaj florsemoj) de la giganta 
formo posedas tiun faktoron, tiuj de 
la pigmea formo ne posedas ĝin. 
La hibrido rczultiĝas de Punuiĝo de 
tiuj malsamaj ĝermĉeloj.

La grado de dominanco dependas 
de la relativa potenco de Ffaktoro 
en la hibrida kondiĉo,—t.e. kiam ĝi 
estas enkondukita nur tra unu ĝcrnv 
ĉelo, anstataŭ tra du.

Rimarkinde estas nun ke la ĝcrm- 
ĉeloj de Vhibrido ne povas ricevi 
mezkvanton da hibrida ĝermplasmo, 
seci duono de ili posedas la faktoron 
por giganteco, kaj la alia duono ĝin
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ne posedas. La faktoro ne estas di
videbla,2 sekve estas neeble posedi 
certan kvanton da giganteco. La 
faktoro devas ekzisti aŭ neekzistis 
La hibrido donas du specojn da 
ĝerinĉeloj (kun kaj sen la faktoro) 
en egalaj nombrojn

Kial la mcndelisma proporcio 
okazas ? Ni havas du specoj n da 
virinseksaj ĝerinĉeloj kaj du speco- 
jn da virseksaj ĝermĉeloj. La unu・ 
igo okazas laŭ tio, kion oni nomas 
pura ŝanco.

Polenoj A a
Ovoj A a

(”A" signifas la ĉeeston de P fak
toro por alteco, duni ,,au la neĉces・ 
ton de la sama faktoro •

La poleno renkontas kun
ovo kaj ovo kun sama
ofteco. Oni povas diri Ia samon 
ankaŭ pri la poleno ,fa.<r Sekve 
oni akiras.
AA:Aa:aa= 1:2:1 =25%：5 〇％:25%

La fenomeno estas analoga al 
serio da ĵetado de du nioncroj・ Se 
oni jetas ilin sufiĉe ofte, oni akiras 
la sekvantan rezultaton.

2 kapoj. 25%
Kapo kaj vosto 50%
2 vostoj 25%

Oni supozu lce “A" korespendas 
al kapo kaj ハa" al vosto, tiam Mdu 
kapoji reprezentas ”AA" „l<apo 
kaj vos:〇" ”Aa" kaj ,,du vostoja 

Ĉar tio estas fenomeno de 
pura ŝanco, ni povas formuli la re
zultaton per helpo de binoma te
oremo, (n = 2)

(A + a)2 = AA + 2 Aa + aa 
(daŭrigota) *

2 Por facilkomprenebleco mi simple diris, 
ke faktoro ne estas dividebla. De pure bi
logia vidpunkto tia esprimo estas sensenca^

懸賞作文答案披露

「(七刀號出S)
初:等科・/ i!

l・Ĉu vi ne diris tion ?
Jes, mi certe diris・

(龜井敬治郞君)

此の問SSの鍵;：：JesミNeの使ひ分にお 

み。ロ本語でハイ又はイヽ工なる言葉は 

問が肯定でわるか否定でわるかによって左 

右されあがエス語では竺が肯定でめろか否 

定でわろかによってJes芒Neが左右され 

ろのでわる。文例も鞋げて說明すみざ

(1)問が肯立の場仟

餌は行ってしまつ了:か。

Cu li jam iris ? 
壬、二行まました。

Jes, Ji jam iris. (Jesa respondo)
工、まだ行まません,

i ankoraŭ ne iris・ (Ken resp.)

(2)問が否定の垠合

(彼はまだ行かなかったか。 

(Cu li ankoraŭ ne iris?
ド'エ、もう行ままIた。

\Jes, Ii jam iris. (Jesa resp.) 
严、、まだです。

(«AN, li ankoraŭ ne iris. (Nea resp.) 
然しエス語は國際語であるから何れの民族 

語の習慣によろかは間62て・あろ。上のJes 
e NeのRJSU英語などの習成に從つかも

のでわって、H本語。露語に於ては之れま 

反對である。仁からJes ĉ Neを上の例さ 

反對に使つ仁さいって頭から非難する二过 

は出來ない。けれども今迄の多くの エフ、人 
ラン卜文獻にはJes・过Neの使分けはヒ例 

の樣になってゐるから吾。L二れに倣ふぺ 

3である。

2・ Tiu, kiu donis al nii krajonon, 
estas ne tiu ĉi sinjoro, sed tiu.

； ，鶴井敬治耶お)

此の間報の洸ne...sedでわる。ノdSに 

於て皆出來てゐた樣でわった。
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3・ しa nova instruisto parolas 
tiel rapide, kc mi tute ne povas 
kompreni lin.（繼井敬治部君）

『今度の先生』をĉitiufoja instruistoミしT： 
のも二三見うけた。E今度の先生』ざいふの 

ロ「新い、先生』の意昧である。ニれで鍵が一 

つ。 次はtlel...ke （大曆…だから…だ）の型。 

其の次は『何も言つてるのか解らわ』にある。 

Mi ne povas kompreni （tion） kion li parolas. 
“おまり感服任出來Q。ゝ"ne povas kom
preni lin.で名文でござろ。

^縉丧〔優】龜井敬治郎（賞）.井上强、 

福田みはや、石井和三賂の諸君C

〔及〕高木、弓队小林・竹內、木下、檜 

山、渡邊、Alasaoの諾君〇

〔可〕藤村、福田、花岡ゝ寺用.湯淺・ 

Ĵ. Sakurai, II. Taketa, II. Kovejo のŜS 君〇

〔不可〕三名。〔無効〕四枚。

高 等
•科 二

.（第_ 部:

La trankviligaj sonoroj el la
templo Kofukuji kvazaŭ eklumigas 
lampon ĉe la piedo de 丄 digo. Nokta 
mallumo el Asakusa ckgrimpas 
kun sensona trcdo trans la riveron 
Sumido, kies akvajo Cn densa nebulo 
baldaŭ englutas Macuĉijama,n ・ 
Nokto forskrapas la tegoltegmenton 
de Kannondo kaj ankaŭ la kvine- 
taĝan pagodon sub sia nigra balailo, 
kaj per purpura krepusko envolvas 
la kvartaloj n de Ilanakoclo, Iinado 
kaj Haŝiba・ しampolumoj, kiuj nun 
aldonis al si brilecon, sin jetas el 
domoj en la reve fluantan akvaron. 
En tiu beleco mem de fvesperigo 
jen ekzistas la vivo de Mukoj ima.

高等科の問SSさしては七月號 のが午迄の 

中で一番六ヶ敷いざ思ふ。何ぜならば原文 

はH本語の美文であって、ロ本鉛で始力て 

其の文章に味が劭ちのであろ。二れをlaŭ
vorte にエス譯したならば三文の價値しなく 

なる。コれなエス澤して猶ぼ原文の償値、少 

くミも三文以上の價値な保たせなげればな 

らない。これが問題でかる。

應募者は可成澤山あったけれざも、これ 

はざ思□れるのがない。甚だ殘念至極であ 

る。私は上述の意趣によって、怠譯し、譯文 

の償値“三文でわちか、十二文甲高であち 

かは和らないが 兎に角 此處にのせてみた。

成蔽表〔裏〕小林東二（賞）.小林重太郞、 

都筑喜三.X生のお君。

〔可〕高木、井上、川又、竹內、石井、 

II. Take t a, Ĵ. Sakurai, Monteto Verda の 

諾君。

懸賞作文新課題

初 等 科

1. 君の小刀“切れない。

2. あの乞食は大き衣袋を背何ってゐみ。

3. 僕は二塔問わエス語を勉很したが、遗 

應なこさ乍ら讀むこざ冬書くこさいくは 

出來ない。

高 等 科
秋の霧は冷やかに、讥なびく雳は長閑に 

タ飾炊くヽ人の烟は苛く立って、大いなる空 

に・わが果敢な3姿な托す。樣々の憐はおろ 
で© .

が.眷の夜の溫泉の虽り許りはゝ浴するもの 

ゝ肌・、柔らかにつ、んで、古3世の男か 

ざ、われを従はしむら。眼に寫ちしのゝ見 

之ぬほビ、迪くまつ"りはぜ）〇が、薄絹を 

一重破れば何の苦Iなく、下界の人い 己 

を見出す樣に、淺3ものでロない。

〈漱石ーー革枕97頁より）

應募規定

締切九月二t U 〇答案は中判娜澤紙にー 

行!2きに認如 各科用紙ゝ别にする;さ。學 

會內懸賞作文係宛の二ざ。賞二名。規定違 

反の答案は無効さするこざ。高等科に於て 

耳以上の成績£探られる樣な方の初等科の 

答案も亦無効さする二ざ。.
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芥川龍之介 

二つの手紙 
梶弘和澤 

（smの檳き）

私はさし當り、二れ以上實例を列擧して、 

逼垂なる閣下の時間を浪費なさせ申さうざ 

は致しますもい。唯、閣ドは、二れらが皆疑 
ふ可らざる事實だ芒云ふ事を、御原知下さ 

れば匸わしうございます。さしないミヽ或口 

私の申上げ「うとすみ事が、全然ミリざめ 

のない、馬鹿げた爭のやうに思召すかし知 

れません。何故かさ申しますミ・耳も、私门 

身のドッベルゲンゲルに苦しまされてゐち 

ものだからでこ・ざいます。さうこて、その挙 

に關して・聊閣下にむ願ひの筋がわろから 

でございます。

私は私自身のドッハ,レゲンゲッご書まま 

しT:〇が.詐しく云へば、私及私の妻のドッ 

乂ルオンゲ,レミ中さ・なくてはなりません。私 

は、常區一町——丁目——番地居住・佐〇 

木信一郞き申すものでございます。年齡は 

三十五歳、職業は東京滸風文科大卑哲學科 

卒業後、引續き今日まで、私立ー一人學の倫 

理及英語の敎孙を致して居ります。妻ふさ 

子は.丁度四年以前に、私さ結婚致しまし 

た。當年二十七歳になりますが、子供（［まだ 

一人もございません。二ゝで私が待に閣下 

の御注怠も促したいのは、妻に匕スデリカ 

ノレヵ:素買がわるさ云ふ事でございます。二 

れは結婚前後が最も甚しヽ一時は私ささ 

へ殆す語を交へない程、憂爵になった事し 

ございましたがヽ近年は数作し極かて稀に 

なり、氣象し以前に比べれば、餘程快活にな 

って參りました。所がゝ昨年の秋から又桶 

神に何か動梅が起ったらしく、この頃では 

何かさ異常な言動を發してゝ私な窘めら事 

も少くはこ・ざいません。唯ゝ私が何故妻の 

匕ステリーを力說するか、それは二の奇怪 

な現象に劉する私自身の説明ざ・或關係が 

あろわらで、その說明については■いづれ後 

て詳しく中上ち事に致しませう。

さて、私及私の 妻に現れたドッペ/レゲン 

ゲノレの事實"、ミ・んなものかさ、大體に於て

RJUNOSUKE AKUTAGAŬA
DU LETEROJ

Tradukita de H. Knji 
（刘 ・

Nun mi jam ne volas rabi de vi 
vian valoran tempon per plua pre
zentado de F ekzemploj・ Nur mi 
esperas, ke vi konvinkiĝos, kc ĉio 
ĉi tio estas nedubebla fakto. Alie, 
povas esti, kc ŝajnos al vi absolute 
sensenca kaj absurda tio, kion mi 
volas diri al vi. Ĉar mi ankaŭ estas 
suferan to de mia . propra do p pci- 
gaeilgeわ kaj koncerne tion, mi havas 
ion, por kio mi petas vian favoran 
helpon.

Alia propra doppelgaenger----
mi skribis. Sed precize mi devos 
skribi-----mia propra doppelgaenger
kaj tiu de mia edzino. Mi, Sin*iĉiro  
Sasaki, loĝas ĉe N-ro..., …come, 
Strato.^, en tiu ĉi Kvartalo, kaj 
havas la a&on de 35 jaroj. Post la 
gradiĝo de P Filozofia Fakultato de 
Tokia Imperia Universitato, mi min 
okupacias kiel profesoro de etiko kaj 
de angla lingvo en ....... privata
universitato. Fusako, mia edzino, 
edziniĝis antaŭ ĝuste kvar jaroj. 
Ŝi estas 27 jara, kaj seninfana・ Ĉi 
tie mi volas tiri vian atenton al tio. 
ke ŝi havas histeriemecon. Si estis 
plej rimarkinda ĉirkaŭ nia geedziĝo, 
kaj dumtempe ŝi estis tiel m?lanko 
lia, ke ŝi preskaŭ nenion parolis cc 
kun mi, sed lastaj n jarojn la atakoj 
histeriaj tre maloftiĝis, kaj ŝi fariĝis 
iom pli gaja ol antaŭe・ Sed ŝajnas 
al mi, ke io multe incitis ŝian spirit- 
on en la lasta aŭtuno, kaj nuntempe 
ŝi turmentas min per tia aŭ alia 
nenormala agmaniero. Kial mi tiel 
alcccnte priparolas pri ŝia histcrieco,
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二れまでに三度ございまし?;〇今それを1 
っづゝ私の日記な參考として、出來ちだけ 

正確に二、へ記載して御覽に入りませう〇

第一は、昨年十一/］七Hゝ峙刻は略午後九 

時さ九時三十分さの間でございます。當H 
私は妻ミニ人で、有樂座の总酋演參會へ參 

りました。打明けた御話をすれば、その會の 

切符はヽそれも賣りつけられた私の友人夫 

姑が何かの都合で行かれなくなった爲に、 

私たちの方へ親切にしよはしてくれたので 

ございます。演藝@そのものゝ事は、別にく 

だくだしく申上げる必要はございません。戈, 

實際音曲にも踊にも興味のない私“、云は 

・妻のために行ったやうおしのでございま 

すから。ブロク•ヲムの大半は徒に私の退屈 

を增させるばかりでございました'從って、 

申し上げやうざ思つ兀と致Lましても・全 

然その材料を缺いてゐ:sやうな始末でござ 

います。唯私の記t总に:りますこ、仲入りの 

前任・寬永御前仕合さ申す講談でございま 

い:。當時の私の思星に・異常な何ものかな 

期待するゝ灌鳴的な心りちがありはしない 

かさ云ふ懸念は、寬永御舸仕合の講談も聞 

いたミ云ふコの一事でしー掃されは致しま 

すiいか。

小坂狷二氏 

歐米に留學 

來る九月四B 
正午橫濱解繼 

のこれあ丸で 

出發されます

懸

逊餾曹鰹漑88幽潮!9

estas, ke tio havas ian rilaton kun 
mia propra klarigo pri ĉi tiu ekster
ordinara fcnomenOe Pri la klarigo 
vi legos poste en mia letero.

(5)
Nu, kia estas la rakonto de la 

dof)pelgaenger^ kiu aperis al mi kaj 
al mia enzino ? Ĝi sin aperigas 
antaŭ ni t rifoj巴 Nun mi priskribos 
unu post la alia kiel eble plej detale 
laŭ mia taglibro.

La unua doppelgaenger aperis al 
mi dum ĉirkaŭ duonhoro pos t la 
naŭa posttagmeze cle la sepa tago 
de Y lasta Novembro. Tiun tagon 
mi iris kune kun mia edzino por 
ĉeesti bonfaran prezentadon en la 
teatro Jŭraku. Por diri malkaŝe, 
mia amiko kaj lia edzino estis deve 
a^ctintaj la bileton, sed okazis al ili 
iu malhelpaĵo por tien viziti, kaj 
pro tio ili bonvolis transdoni al ni 
ilin. Estas nenecese priskribi detale 
pri la ludaj oj mem. Vere mi ne 
havas specialan intereson je muziko 
kaj dancado, sed nur iris tien kiel 
ŝia akompanant〇. Tial plejparto el 
la programo nur servis al mi pliレ 

nuigi. Sekve de tio, cc se mi volus 
skribi la detalojn, tute mankas al 
mi la materialoj. Sed laŭ mia 
memoro, antaŭ la interakto oni faris 
historian rakonton: La Jurniro 
antaŭ la Soguno en Kŭan1 ei Epoko. 
Per tiu ĉi sola fakto estus facile 
elviŝita la suspekto ĉu mi ne havis 
tiam pretecon atendi ion ekster
ordinaran.

(Daŭrigota)

◊◊◊わ]◊◊◊
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際語有象無 象
os S

PIRROの自然摸倣語

Gaston Moch氏の國際語分類法の第三類 

即ち自然語な基さしf： posterioria sistem〇の 

中で最も古いのは Faignetの しangue nou
velle （1765年）でわるが,今此の類の一見本 

さして Pirro の Uoiversal Sprache （1868 年 

巴里で發表,佛英の澤もわり）を御紹介に及 

ぷ。恐縮に値する位『自然几過ぎろ所が御慰 

みでわる。
字母及發音。母音は六つ:a, e, i, 〇, u, ŭ. 

子音“二十:b, c,（1,f, g, b, j, k,1,m, n, p, q, 
r, s, t, v, x, z, 6 （ = ĉ）. c, jはエスペヲントミ 

同じ数音である。

定冠詞。性に關せず單數el,m li-
不定冠詞。u （單數のみに用ふ）。

名詞。無愛化,即ち前置詞de （=de）, ad 
（=训等て・示されろ。數は冠詞で示す。但し 

不定の複數は無冠詞・で示されろ二とになる。 

例:I have un kaval = Mi havas cevalon・ ! 
have kaval=Mi havas ĉevalojn・
女性はエスベラント同樣接尾字-ioで示 

さ る〇 僧9 ： rex^-rego, rexin = reĝino.
形容詞は數，性,格に關せす無愛化。比較 

法は語足-er, ・est又は副詞助辭mer, rnest 
で示す。例:riker 又は mer rik = pli rica; 
el rikest X.（l el ruest rik = la plej rica.

基敎詞は un, du, tri, quant, quint, sex, 
sepりokt, nov, dee.十位门上記の甦の次に 

dee を つけ る undec=dekunu, dudee = dekdu 
••・二十以上-ta: duta—dudek, trita du = 
tridek du.百以上は cent, inii, milion, 
miliar.

順序形容詞は形容詞の話尾-liなつけて造 

る〇但し『第一』は除外例〇 prim = unua, 
duli=dua, trili—tri■…
順序副詞は・lit （副詞の語尾）なつけて作 

る primlit, dulit, trilit,...
肥!序形容詞はま了:分數な示すにも用ひら 

れる〇 例:du trili=du trionoj.
回數工volt = fojoで示す。數名詞“接尾 

字・inもつける〇 8eptiu=8epo・

詞（目的格）は（・si讥 所有代名詞找

人稱代名誼：

_人稱 二人稱 三人稱

單硫複衣 畫菽 削 複
主格1nos tu VO3 11 ili
目的格mc enos te evos e订 eili
三人稱に性の區別がない。 再歸人稱代名

一人稱 二人稱 三人稱

單數 

m

單數 複數 單 複 單 複

men nor ten vor sen lor
rneni nori teni vori seni lori

Ie men = la mia, Ie meni =la miaj.

指示代名詞:

單數 dit —tiu ĉi dat =tiu
祓數 diti —tiuj ĉi dati = tiuj
關係代名詞（城愛化）：

ke = kiu kei = kiuj

主な不定代名詞

on = oni; jed =ciu : un = iu: nul =neuiu > 
lot—tuta; tal = tia: altera alia; sei f= mem, 
saina,此誓は複數にはiもつける。

動詞は人稱，數によち蠻化はなく,不定法 

戊語根に語尾-enな,現在分詞は-ant,過去 

分詞は・ed,直説法叹在は-e,過去は-ed,未 

來!i -rai,假定法現在は-raigをろ語尾で示 

され・ろ〇混成時は助動詞hahen = haviこの 

訟愛化ミ前記兩分詞きで作る（英痂語式）。命 

令法は語根のみな用ひろ。

loben —ami
lobant = amanta lohod =amita
lobe — amas lobed =amis
]obrai = arnos
havrai lobed eestos aminta
lobrais=ainus, estus amanta
habrais lobed = estus amin*a
lob —amu ・
受動は助助詞esen （«esti）乙强化さ過去 

分詞ミで作ち。

esen lobed — esti amata
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ese lobed —estas amata
esed lobed = estis amata 
esrai lobed =estos amata 
esrai esed lobed =estos amita 
esrais lobed = estiis amata 
esrais esed lobed = estus amita 
es lobed =estu amata 
se loben«=sin ami; I lobe me=Mi amas 

min>
形容詞から副詞を作るには語尾に-tも添 

龙 〇 totlit = tute, gradlit = grade, nuovlit 
nune, naturlit = nature, unlit«sole-
副詞的助辭：jes; non —ne; di=tie ĉi 

da = tie; nun: mai = iam ; semper = ^iaui * 
oft = ofte; jam; bald = baldaŭ; tant = tiom e 
qnant = kioin; molt = multe, tre; sat = sutic(j 
trop«tro; vo = kie>
前置詞:ad=al; de; ex=>e】; in«en; 

per; pre=antaŭ； post; pro； sub; inter; kon 
«-kun ; sin=sen; kontra ; tra; tii・會is; um 
=ĉirkaŭ; up=sur; uper=super,
按績詞:c=kaj: 〇=aŭ； en = ankaŭ ; ma 

=sed ; den = &ar; ferner = plue, krome; si = 
se; quan = kiam...; ke; perke = ĉar, pro tio, 
ke; exke =de tiam» kiam ; poatke = post 
kiam; tilke=gis.

語の排列は自然順序,即ち英佛語の如く並 

ベ,逆置(ドイツの如き)もさけりばならね。 

例へĤ El man de ke vos habe vided el 
sonin = la homr de kiu (kies) vi estas vidinta 
la filinon.

匕口氏著 Universelの敎科書は獨ウニヴ 

ノレセ〃『字引』(verb-bibel) 84頁(三列),ウニ 

ウ・エ弘セ,レ佛獨英伊西語字引236頁を有し, 

約7000のウニヴェセル語の單語をのせ,な 

ほ地名をも加へ、ゐる。ゲ〃マン系の單語 

は扌)まり多 くない:hand=mano, hnnd1 haus 
= domo, held = heroo, help, hirn=cervo1 
varm, vald=arbaro, vang, vaser = akvo, vork 
— laboro, vundt vii=volonte, vild=s(wagaf 
vind= vento.四季ii半 ゲノレマン,半ヲデン系 

で printempo, somer, vmtemp, vinter.月名 

は大體エスペラントミ同じく Januar, Feレ 

rnar, Mars, April, Mai, Juni, Juli, August»

September, Oktober, November, December. 
七曜名けラ デン;Lundai, Maidai, Erdai, 
Jovdai, Vendai, Samdai, Diodai.―般造語*  

法に從って son^filo, sonin = fHino, man = 
viro, manin= virino であちカミ pater = patro, 
mater = patrinoでめろ，即ちイード式、なほ 

援尾字は

iet=et,衝 nes=eco
er — an4o stan=ejo
toi=ilo

なほラテン語からミった意味不定の接尼字 

•al, -el, -ur, -tat, -ion 又は sion があち〇 形容 

詞は・ii (英-Iv,獨-lich),發動的意味の形容 

詞(エ-iv, -ant,多量にあちを示すに“ -foi 
(英fui,拓voi)又はrile, senの意の接頭字 

an-なほ不定の意味の形容詞語尾-al,-ikわ 

リ。・ .

viv = viv, viven = vivi, vi vii = viva, vivli- 
nes = viveco, vison = koni, visnes =» kono, 
scienco, visli^= scienca, man = viro, maniet = 
(hometo — ) knabo, manietin = knabino, man- 
li = vira, vireca, maninli = virina ; kost = 
kosto, kosten = kosti, kostli = multekosta, 
anfidli = nefidela, anfirm= nefirma, malsana? 
anfirmnes nefirmeco, malsaneco; an fi r ms tan 
=malsanulejo, observalen =observi, obser- 
vatnes=〇bservad〇, observstan = observejo»
語の合成l出來ち:lobkant =(amkanto =) 

himno, vapornav = vaporŝi po, U nedsta t = 
(unu-it-ŝtatoj=) Usono.

まあ兎に角相當自然語に近くは出來てゐ 

み。論匸り證據次の手紙を讀んでごらんな 

さい,ナ:いていわかろでぜう

Men senior, I sende evos un gramatik e 
un verb・bibel de un nuov glot nomed un
iversa! glot. In futur I skriptorai evos 
semper in dit glot. I pregate evos respond- 
en ad rne in dit self glot. (=Mia Sinjoro, 
mi sendas vin (vin —al vi) gramatikon kaj 
vortaron de unu lingvo nomata universala 
lingvo. En estonteco mi skribos al vi ĉiam 
en tiu di lingvo: Mi petas yin respondi al 
al mi en tia ĉi sama lingvo.
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bibliografio
(新刊

©PRI LA RIZMALSANO DE BIRDOJ. 
Precipe pri la rizmalsano katizita per nutraĵo 
rilate manka je vitamino-B, de Profi D・ro 
TomosaburC Ogata, D-ro Sintas6 Kattakita, 
D-ro Susurnu Suzuki kaj D-ro Ŝigeru Kago- 
sirna/ represita el „Mitteilungen der medizi- 
nischcn Fakultat der Kaiserlichen Uni ver
si tat zn Tokvo, Voi. XXXII, Kajero 3・も 

1925;19x26 cm, p・1:〇-

既に岡本氏が本誌七月號に紹介せられた 

東京帘國大學愍娶部紀愛に同學部病理學敎 

授緖方知三郞橹士が發表せられ了れのゝ別 

刷で四六二倍版百三十页の大冊で『遵の白米 

病\殊にピタミンBの比较的缺乏せる食餌 

に;って惹起さる > 白米病に就て《3の硏究戟 

告(第二報讦)で飭ろ。內容に就ては旣に七月 

號に紹介せられてゐる故二・には繰かへさ 

ぬ。此の如3大研究報告が斯界の世畀的漑 

威者に二ってエスベラントで我表せられろ 

に至ったの・實に人類文化の將來にさって 

度貨にたへわ所であち。同也士は『エスペラ 

ントで書いたのでは恐らく今Uなほ獨逸語 

で書くよりし設まれるこミ口多くおるまい。 

然し自分逹仁•それでもかまわぬからエフ、人 
ラントで書くべ云“れたさ聞いた。眞に人 

類の將來を思ふエスペランチストの貴い意 

氣はニ、にめろ。人が逡巡してゐるその時 

に勇敢なる一歩なふみ出す、その篦むべき 

理想のたちに働く開拓8に導かれて世は進 

むのでわい 吾人は人類文化のaltaroに捧 

けられたる此の大冊子な前にして云ひ知れ 

ぬ肢肅な氣にうたれた。

Pri tiu Gi gravega verko (kaj ankan pri la 
sekvantaj) oni nepre legu detalan artikon 
„Vidu la Faktonu en nia Junia numero, 
(p.122).
©PRI LA KVANTO DE ARTAMIKO B 
REZERVITA EN ORGANOJ ĈE BERI
BERO kaj la komparo kun tiu ĉe malsano 
pro manko de Vitamino B (rizmalsano), de 
la ĉi-supre diritaj aŭtoroj, 19X26 cm, p. 44 : 

紹介)

eltiraĵo el la sama bulteno,1925.
是も七月號で韶介い:如く世界的购氣肩 

の權威者でわろ上述認陣士の『測氣症に於て 

內嗷機關內に含蓄せられたピ京ミンBの虽: 

に就て吨にヴィタミンB欽乏症(白米病)に 

於けろピタミンBの蚩ミの比較』Iニ就ての 

業績發表でわる。

©FARMAKOLOGIA PRAKTIKO por 
studentoj, de Prof D-roj H. Haj asi kaj K・ 
Tamura, J3xl9 cm, p. 83; eldonita de Es- 
kulapida Klubo, Tokia Imperia U niver
sitato, 19 2〇.

東京游國大舉醫目部に於て藥舉實習には 

痂逸語で書われた 敎本が 用ひられてゐたの 

も敎授林春雄及田村憲造兩曲士の發案で本 

學期からエスベラント在・用ひろ二垃、なり. 

編輯せられたのが本害でい，表紙に(［綠 

星に亦字で”な表はした徽章を,别リ、美し 

い紙に美しく印刷された感じのいゝ册子で 

ある。本學期からは學生は嫌應むしにエス 

ベラントも學Hi!ばならねニこになったわ 

けでわる,學期初あにEskulapid3 Kluboか 
エスペラント訓習を開くや二百名の聽;;5者 

がわったのは當燃でわる。

◎『雌雄同體の海星に就て』(ITcrmofrodita 
Marstelo),理第博士大岛廣著;19X26 cmt 
p.11,kun fotografadoj ;動物學雜誌第三十七 

卷第四三九號別刷门925・
九州带國大學教授大島博士の研究發表で 

卷末にエス乂ラント文のreferatoがのせて 

ある。日本の學者がその研究業績を口本語 

で、發表するに當っては必ずこれに倣って 

エスペラントの?esumo を附せられ、ぱ他 

國同學者に好都合であろうし又エスベラン 

トを科學者間に普及すあ上にもよい:;过で 

める。・ ン

◎『海鼠類の卵の成熟•及び受!Sに就いて』 

(Pri la Maturigo kaj Fekundigo ĉe la Fekun
digo ĉe la Ovo de F Markukumoj),理學博士 

木島康著(de Prof. D-ro H. Osima), 19X26 
cm, p. 34;九州帝國天學農事部學巒雜誌第 
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一卷第二號別刷（repre肘〇 de la Bulteno 
Scienca, de Fak. Terkultura, Kjuŝ：i Imp. 
Unive", 1925・

前同樣大岛博士の硏究徴表でエスベラン 

卜文の抄澤を附してある。

©『エスペラント發音研究』、岡本好次普. 

15*5 X22 cm, p. 61;prezo 五十錢、郵稅二 

錢ゝ日本エスベラント學會•發行、1925.
R本にヱスペラント曹及運動が起って旣 

に十九年、tう【】本のエスペランチストら 

初級衣硏究から図の深い研究に入って然る 

ベ3でめる。此の请に當って本誉の如き眞 
摯な研究書の出たニとはま二ミに意義昜る 

ニさでわる。菊扳头號二欄組み六十頁であ 

るからゝ二化を普亞の四六版五赚で印刷し 

たら正に二百頁以上の大著述でめる。或は 

日本孤 或は英佛獨語の發音ミ比較し發音 

學の根本からエスベラソトの發音を論述し 

充しのでわちかヽ理論に走るこざなく又此 

の種の論述の陷りやすいdogmoの臭なく. 

常に｝?地の上に立脚して立論甚だ妥當であ 

ち。就中揚音・intonacio零の說明は獨習者 

にごってまたたき指南であろう。 

◎GRAMATIKA KURSOLIBRO de Es
peranto, de Kikuzaila-Sueo;13x19 cm, p, 
59, kartone bindita; prezo 50 sen Ĵ東京市牛 

込黒新小川町二のハミスマル社僉行ヽ1925.
Esperanto no Syot6 Kdsjukai Yo tosite 

nessi nna Esperantisto de mata Nippcn-siki 
Romazi Und6 no Ilatarakite Sendai no 
Kikuzawa-Sueo san ga Romazi-gaki de ara- 
wasareta I<y6kasy〇 de nru・ TaisĜ Yĉry6- 
yoku Bunpd w〇,14 ka ni wakete Ekzercaro 
kara nnita Ken s juku w〇 asirattearu ・ Kono 
Hon w〇 motiireba Romazi to Esperanto to 
Ry6h6 w〇 d6zi ni liiromeru wakede, iwaba 
unu stono de（lu paseroj w〇 korosukoto ni 
naru. Hitotu yomu utini kizuita no wa, 29 
p« 10 1・,jMi estis tro okupata^ wa nMi estis 
tro okupita0 to sitaĥĉga voito omowaru・ 
◎7初級エス作文敎科書』,梶弘和著，13X22 
cm・，p. 34; prezo三十錢;東凉市神田區今川 

小賂二の一日本エスベラント協育協會履行, 

1925. .ゝ ,

エスペラント作文の教科書は全く本書が 

始めて•おる。十五課に分ち、各課或ち語法 

に就て例題む設;了川語溝文b深切に説明し 

て露例纶示1、更に類似の問曲滋個なつけ 

てあら。講習序のみならずヽ獨習用ごして1 
初舉者の必ず備ふべ3裏書であろ。披見し 

て見附いた所はP-12睹の高い』はaltaで 

な く altekreska, de alta kresko; p. 33,1.9. 
„Cio Ĉirkaŭ^?（これ门誤械であろう）;同下 

から ］・ 7 „Li regalis min per angilaĵo kiel 
vespermanĝoのkiel|X ©e1ĥさすらがよか 

ろう:p. ?4 pluvgutoj ・.atingis la orelojn 
（? ? ĉu do malsekigis ?）
©BULGARA ANTOLOGIO, de Ivan K re
stan n v ;14 5 X 21 cm, p. 242; prezo 100 leva; 
Bulgara Esperanto-Biblioteko, Sofia,1925.

ブ/レカ•リヤの作家四十人の詩文八十篇な 

輯めおtのでわち。ブノレカ•リア文學の如き 

は代表的作求の名すら未だ日本には知られ 

てゐない。强國の文學のみが世界の文學で 

はない、小風にし美しい文學は花咲いてゐ 

るのて・めろが今迄戊單に小園の言語が［］本 

人に學習されてゐないために吾人に知られ 

なかつ记のである。艮らく不遇に置かれて 

ゐた小國文學1エスベヲントにĴ•って始め 

て言葉の 枷お脫して世に紹介さUろに至っ 

了:C本書の譯者は言語委Rざして、又有益な 
„La Bulgara lando kaj popolo", „El la pro
ksima Orienta'4 暮の著者了:ろ Krestanof 氏 

である故譯文の模範的なる二さは言をまた 

ない。〔小坂生〕

エスペラント

やさしい讀み物
（初等獨習用詳註譯解）

H本エスペラント學會代表委員松唏 

克己著。・四六半戏版約八十页。定償十 

五錢.郵稅二錢。十部以上一割引。

趣昧の內にエスペラント獨待の『語 

法!!を覺ま、E文體』花知り、『精神J1も 

捉へ3l：i!本書も讀め。ポケット型冊 

子。 ; ;】
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JAPANA MITO LAU KOJIKI
TRADUKITA DE J・ OKAMOTO.

(Daurigo)

VI.
Jam fininte la naskadon de landoj, 

ili komencis naski diojn. Jen la no
moj de dioj naskitaj : ili naskis la 
dion Ohokotoaŝi-o. poste la dion 
Iŭacuĉi-biko, poste la diinon Ihazu- 
bime, poste la dion Ohotahi-ŭakc, 
poste la dion Amcnofukio, poste la 
dion Kazagecuŭakc-nooŝi-o, poste la 
dion Kazagccuŭake-nooŝi-o, poste la 
dion de inaro Ohoŭatacumi, poste la 
dion de riverelfluejo Hajaakizu-hiko, 
I)oste lia fratino la diino Hajaakizu- 
hime. •

{Entute dekgedioj de Okokotoosi-o 
gio Akicn-hime^

La lastaj du gedioj . Hajaakicu- 
hiko kaj Hijaakicu-hinic dividis la 
regionon en du patrojn : maro kaj 
riverOe Kaj ili naskis la dion Aŭa- 
nagi, poste la dion Aŭanami, poste 
la dion Curanagi, poste la dion 
Curanami, poste la dion Ameno 
mikumari, poste la dion Kunino 
mikumari, poste la dion Ameno- 
kuhizamoĉi, poste la dion Kunino 
kuhizamoĉi- ^Entute ok dioj de 
Aŭanagi ĝis Kzmino-ktiJiizamoci). 
Kaj ili naskis la dion de Fvento 
Ŝinacu-hiko, poste la dion de rarbo 
Kukunoĉi, poste la dion de f monto 
Ohojamacumie poste la diinon de 
P kampo Kajanu-hime, kiu ankaŭ 
nomiĝas Nuzuĉi. ^Entute kz^ar gedivj 
de Sinacu-hiko - ĝis Niczuĉi}. La 
lastaj du gedioj Ohojamacumi kaj 
Nuzuĉi dispartigis la regionon en 
du partojn : monto kaj kamp〇・ Kaj 
ili naskis la dion Amenosazuĉi, poste 

la dion Kuninosazuĉi, poste la dion 
Anienosagiri, poste la dion Kunino 
sagiri, poste la dion Amenokurado, 
poste la dion Kuninokurado, poste 
la dion 〇hotomadiko, poste la 
diinon Ohotomado-hirne. (En fnte ok 
di^j de Ajnenosazuci ĝis Ohotomado- 
加7〃の. Kaj ili nakis la dion Torino- 
ihakusubune, kiu ankaŭ nomiĝas 
Ameno torihune, poste la diinon 
Ohogccu-hime, poste la dion de V 
fajro Hinajaginaja-o, kiu ankaŭ 
nomi ĝas H inokaga-biko aŭ Hino- 
kagucuĉi. Pro V naskado cle tiu ĉi 
filo la diino Izanami ricevis brul
vundon ĉe sia hontparto kaj kuŝis 
en la malsanlito. Tiam cl ŝia 
vomaĵo naskiĝis la dio Kanaj ama- 
biko kaj la diino Kanajama-birne, 
poste cl ŝia ekskremento naskiĝis 
la dio Hanijasu-biko kaj la diino 
Ilanijasu-bime, poste de ŝia urino 
naskiĝis la diino Micuhano-me kaj 
la dio Ŭakumusubi. La filino de 
tiu ĉi dio nomiĝas Tojouke-hime. 
1? infi ne pro Fnasko de fdio de F fajro 
la diino Izanami mortis. {Entute ok 
gedioj de Amenotori^fune ĝis 7ojo- 
ukc-Jiimc).

Ambaŭ gedioj Izanabi kaj Iza
nami naskis entute dekkvar 
su loj n kaj tridckkvin gcd ioj n. 
(Tiujn ili naskis、antaŭ ol si 
mortis. La insulon Chio父ofo si ne 
naskis kaj oni ankaŭ ne enkalkulas 
Ilinigo ri kaj Aua n en la vicon de 
iliaj gefiloj).

VI.
Tiam la dio Izanagi kriis, a Ho l
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Aminda fratino, mia kara ! Mi devus 
interŝanĝi cin por unu filaĉon!リ 

kaj li rampiris jen apud ŝian kap
kusenon, jen apud ŝiajn piedojn kaj 
li ploregis- Tiam el lia larmo nas
kiĝis la diino Nakisaŭa-me, kiu 
loĝas ĉe Konomoto en Unco apud 
Kagu-monto< Poste la dio enterigis 
la diinon mortintan Izanami en 
Monto Hiba ĉe la landlimo inter 
Izumo kaj Hahaki, Tiam la dio 
Izanagi eltiris la dek-manprem- 
larĝan sabron, kiun li portis cc la 
flanko kaj forbuĉis la kapon de P 
filo Kagucuĉi. La sango, kiu maku
lis la subropinton, ŝprucis alton ĝis 
la・ rokaraj on kaj naskiĝis el ĝi la 
dio Iŭasaku, poste la dio Nesaku, 
poste la dio Iŭazucunoo, kaj ankaŭ 
la sango, kiutkovris la supran parton 
de r sabro, ŝprucis alten ĝis la 
rokarejon kaj el ĝi fariĝis la dio 
Mikahajahi, poste la dio Hihajahi, 
poste la clio Takemikazuci, kiu ankaŭ 
nomiĝas Takehucu aŭ Tojonucu> 
Poste la sango, kiu kolektiĝis ĉe la 
tenilo de P sabro, elgutis cl inter 
la fingroj kaj naskiĝis la dio Kura- 
okami，poste la dio Kuramicuha. 
{Enlite ok gedioj suprenomitaj de 
lŭasaku ĝis Kzcramiaiha^ estis nas
kitaj per la sabro.

VII.
El la kado de 1'mortigita dio 

Kagucuĉi, naskiĝis la dio Masakaja- 
macumi, el la brusto naskiĝis la dio 
Odoj amae umi, cl la ventro naskiĝis 
la dio Okujamacumi, el la hontparto 
naskiĝis la dio Kurajamacumi, el la 
maldekstra mano naskiĝis la dio 

Ŝigiĵamacumi, el la dekstra mano 
naskiĝis la dio Hajamacumi, el la 
maldekstra piedo naskiĝis la dio 
Haraj amae umi, kaj el la dekstra 
piedo naskiĝis la dio Tojamacumi>

La sabro, per kiu la dio buĉis 
la filon, nomiĝas Amanoohabari aŭ 
Izunoohabari^ ••: 一

VIII.

Tiam la dio Izanagi, volante ren・ 
konti kaj vidi la diinon fratinon 
Izanami, sekvis post ŝi ĝis la lando 
de Iomi, (Hadeso.) Kiam la diino 
levis la pordon kaj eliris el la palaco 
por lin vidi, la dio Izanagi al diris 
al Si, Mia aminda fratino! Mi 
naskis kun vi multajn landojn sed 
nia laboro ankoraŭ ne finiĝas, do 
revenu kun mi, mi petas!リ しa 
diino respondis. " Estas bedaŭrinde 
ke vi venis iom malfrue ! Jam mi 
prenis manĝaĵojn faritajn en la lando 
de Hadeso. Sed t amen mi volas 
reveni, ĉar por mi estas tute re
spektinde ke vi, mia aminda frato, 
venis ĉi tien por min revokis Do 
mi nun pridiskutos kun la inferaj 
dioj. Kaj nu min ne rigardu, mi 
petegas, mia kara! v Post tiuj ĉi 
diroj ŝi reeniris en la palacon, kaj 
tre longe pasis la tempo kaj li jam 
ne povis elteni eĉ minuton.

La dio forŝiris la fin-denton for 
de P densdenta kombilo, kiun li 
portis ĉe la maldekstra buklo, ek- 
lumigis flameton per ĝi kaj eniris 
por rigardi.

Sia korpo estis ja tute kovritaj 
per svarmantaj larvctoj kaj tute 
putrinta.

(Daŭrigota)
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〔內地m息〕

©Tokio.-----En la fino de Junio
S-ro N. Hirano intencis aranĝi 18 
horan kurson por radio kaj Es
peranto ;malgra ŭ bele presitaj
anoncafiŝoj aliĝis al ĝi nur 3 p・ kaj 
oni bedaurinde devis forĵeti la pro
jekton.—22an, la 4-an merkredon 
de rjulio, oni havis la kutiman mo
natan k un ve non ĉe la kutima loko. 
Laŭ onidiro S-ro. S. Aglo, sola or
ginala verkisto en neologismo en 
nia lando, devis paroli pri „La En- 
fikso.u Sed domaĝe estis, ke li pro 
neevitebla afero ne partoprenis la 
kunvenon, kiu, tial, ŝanĝiĝis tiu de 
kunmiksa babilado. La komuna 
temo de interparolado tuŝis forvetu
ron de aŭ japanaj aerplanoj kiuj tra
flugante Azion kaj Eŭropon vizitos 
Parizon, aŭ S-ro K. Simizu kiu dirvcre 
(laŭ lia dirmaniero) vizitos Manĉuri- 
on. Poste ekparolis subite S-ro inĝ.
K. Ossaka sub la temo „Forlasonte 
la patrujon.0 Granda sensacio inter 
kunsidantoje Ĉu ŝercaĵo aŭ serio
zaj o ? Estis vero kiel fulmotondro 
cle blua ĉielo.一De la 3-a de Junio 
oni komencis ĉ iusabate kurson por 
komencantoj kaj progresantoj sub 
sperta gvido de S-roj R. Sasatani 
kaj S. Ogaŭara en Kokugakuin- 
Un ve rsi t ato. 23 kursanoj,一De la 
unua sabato de Julio oni komencis 
Esp. Kurson nur por la ĝentila 
sekso en Asocio de Junaj Kristani
noj (YWCA). Nombro de kursani
noj estis ne multaj, sed ĉiuj lernis 
fervore kaj entuziasme sub la gvido 
de F-inoj Morita kaj Jajima. 
Por intensigi reciprokan amikecon 

kaj familiarecon la kursejo translo
kiĝis al la domo de F-ino Morita kaj 
la kurso daŭriĝis ĉiusabate ĝis la 
I a de Aŭgust〇.

◎Jokosuka —La l-an de Aŭg., 
okaze de la 6o-jara jubileo de 
fermiĝo de FHaveno Jokosuka, vizi
tis la urbon S-ro T. Juri el Tokio 
kaj S-ro Ŝimizu el Iliracuka. An
taŭ dekkelke da 〇omoto^noj S-ro 
Juri faris tre belan paroladon en 
Esperanto, sub sperta interpretado 
de S-ro K. Macuba. Sekvis sprita 
parolado de S-ro. Ŝimizu kaj poste 
oni havis specialan Aĉulo-Kongre^ 
son en Ruso-Japana Restoracio> 
Multaj apudestantaj ne-esperantistoj 
estis forte impresitaj de la vigla flua 
interparolado. (Estas prave, ke 
apudestantoj estis fdrkonsternitaj, 
ĉar inter la babilantoj sin trovis 
filine konata, Privat farita en Japa
nujo kaj honora hetmano de aĉularo 
kaj ŝercularo.) La sekvantan mate
non ĉiuj ĉeestantoj de Esupre nomi
ta kongreso veturis al la palaco de 
S-ro Ŝimizu en Hiracuka, kie oni 
havis la sekundaran kongreson (bela 
kongreso! Raporto de S-ro Ma・ 
cubaj
0Ajabe#一しa Esperanto-Propagan- 
da Asocio de Aj abe ankoraŭ ĉiam 
daŭrigas Esperantan kurson. Oni 
sendis S-ron Itoo al Okaj arna, Hi- 
mezi kaj aliaj lokoj por la propagan
do de riingvo dum Majo kaj Junio. 
Multaj personoj lernis Esp. sub lia 
gvidado kaj oni fondis cc nova n 
grupon en Himezi.—La 5-an de
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Julio oni festis la duan datrevenon 
de enkonduko de Esp. en Oomoto ; 
S-ro Sigemacu, la unua instruinto al 
la Oomoto^noj, ĉeestis la kunvenon, 
kiu okazis en Gekko-kaku kun 50 
partoprenantoj. Per la sai uto de 
S-ro Josi hara la dolĉa krnsido mal
fermiĝis je la i-a posttagmeze kaj 
poste sekvis entuziasmaj paroladoj de 
sennombraj samideanoj de U religio. 
S-ro Sengccu Deguĉi, reprezentanto 
de Aj abe filio de J. E. L aperis sur 
la estrado kaj gratulis la feliĉan 
okazon, kuraĝigante la samkrcdano- 
jn al pli energia klopodo por la 
universala frateco. La kunvenon 
fermis lerta saluto de S-ro Kurita, la 
redaktoro de la Verda Mondo.一 

Oomoto sendis S-ron Niŝiinura al 
Ĝeneva kongreso por reprezenti la 
novan spiritan movadon; kredeble 

li nun veturas sur la Ruĝa Maro 
(I3a de Julio)・ 〇iii baldaŭ legos 
liajn raportoj n cl la kongresejo. 
(Raportita de S-ro Kaŝtano . 
◎Mie.—Tri fojojn ĉiusemajne de la
18-a  de Majo ĝis la 17-a de Junio 
oni havis Esp. kurson por komen
cantoj en la pensi ono de Mie Agr. 
kaj Arb. Kolegio. Finiĝis kun 
favorata sukceso.
©Nagasaki.一De la i-a de junio, 
S-ro Ucda gvidis unusemajnan kur
son, al kiu aliĝis komence pli ol 170 
lernantoj・ Ĉe la fino de Pkurso oni 
kalkuris ĉirkaŭ 60 entuziasmajn sa
mideanojn . Laŭ ilia arda deziro 
S-ro Ueda daŭrigis la kurson plu 
unu semajnon. Ni atendadas la 
tagon, kiam nia sankta movado ati
ngos al sia zenito en nia urbo Na- 
gasaki. (Nagasaki Esp. Grupo；・
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:ー「; 質•凝
6ヲ严・のこさをエスハラントで何さ云ひ 

ますか〇和エス辭典ではsenfadena telefono 
ミあり头エス和辭央ヾは『光線3ミ云ふ樣む 

意味でラチオの樣に“思はれません。

（初心者）

〔答〕本來は senfadena telegrafo, sen
fadena telefono （英語で□ wireless telegra- 
phy and telephony）て•すが、近來通稱 radio 
（日本語で（iラゲオ、英語で□レーディ古）ミ 

世界的に簡略に呼ばねる榛になりました故 

勿論エスベラントでしradioを用ひてかま 

4わけです。（radioが世界的の流行にな 

ったのは此の二三年の;さです故勿論それ 

以前發行の辭典に（1何國語にもわりません） 

radioは木來光線でt畫波でI『幅射線』の意 

です〇 （光線はlumradio）
◎模範エス躅習176頁8行目Je la 6-a kaj 
duono estu veniginta aŭtomobilon. の veni
ginta （t aŭtomobilonな形容する樣に見えま 

すが私.の考ではveniginteきむってestuも 

補ふべきだと思ひます〇 Je la 6-a kaj d nono 
estu automobilo venigita.さすれぱ一寸意は 

逋じる樣に思はれます。（北诲逍神脱氏）

〔答〕命令法は第二稱に對して發哎られ 

みのが普通です故代名詞は略してわ加る故 

略!5 I Z）しい。 ，， J
Ni iru・さめ行二う

（Vi） iru.（君が布け

Li irii.彼を行かせみ 

形容詞が袖足语になった時も然り

Ni estu trankvilaj. 安心して居よう

（Vi） estu trankvila. 安心したまへ

Li estu trankvila- 安心さ せろ

此の場合viが複數の晞“形容詞は副詞於 

にせnirtcらない、

Estu trankvilaj・ 儲君）安心い:まへ

即ち第二人稱の場台仁主語の代名詞が賂 

されてゐてし形容詞2用ふべまでわる。

分詞彩容詞に於てL然り

Ni estu venigi n laj aŭtomobilon.
吾。は自動車な寄ニして置く :ミにし

雁答 了 ;；；：

（Vi） estu veniginta adtomobilon・
自動車:な丄こして置いてくれ

Li estu veniginta aŭtomobilon・
彼は自動車むよ二さして置くがよい

〔比較:Venigu automobilon.自動車を 

よこせ］

即ち第二の例でesta venigiuta |1vi （略さ 

れてゐてし）を形容するのでおみから形容詞 

も用ひねぱならり。

Estu veniginte aŭtomobilon・
ミしてはよろしくない。又venigintaiは不 

定動詞estuの補足語でaŭtomobilonな形容 

するのではない（目的語を形容すろのなら 

venigi ntan aŭtomobilonミせ匕1ばな らない〇 

X
Je la G-a kaj duono aŭtomobilo estu 

veuigita ・
壬してもよい。但しエスベラントは萸語と 

“異リ受勤の形式を嫌ってあまり用ひられ 

ない。

©Sed la plej bela estaa kuŝi en Ia lumo de 
la lunoのbelaはbeleではありませんか。

, （橫須賀K.O.M.）
〔答］la plej bela aferoとすればよろしい 

が、動詞kusiが主語で之も受けろのですか 

ら形容詞形でなく bele过副詞形な用ひろ方 

がよろしい。

©Perloj cl la Oriento, p.1,1-3, La patrino 
diri3, ke ŝi ne povas reveni... （i povos で“ 

わりませんか〇 （同氏）

〔答;）將來起ろべ3ニミを今斷定的に云 

ふに" Mi ne povas reveni...と云ひ切って 

よみしい。F. Krestomatio等多數の例があ 

ります、即ち英語では單に文法の習慣的規 

律に一律に掏束されるのですが、エス人ヲ 

ントではしっご自由です。

小坂委貝は来國に一年餘、獨逸に一年在 

留研究の敷宦ですが、provizora adreso li當 

分"〇 Japanese Govcrnment Railways,1 
Madison Avcuue, New York City.
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會計報吿

KASRAPORTO DE J.E.L

[A] 一般會計 ĜENERALA.

(1)大正十三年下半期 Julio-Dec.1924.

B收入 ENSPEZO ■
普通會費 911.31
維持及賛助會釁 50.25
圖書其他利盗 117.65
廣告料 301.80
集金料 9.20
預金利子 0.00

計 1390.21
上半期から繰匪 1587.91

合計 2978.12

■支出 ELSPEZO a
印刷費 1472.84圓

288.73
消耗品費 39.19
振替口座料金 4.13
集會め ・ゝ 0.00
雜費 53.06
諸謝禮 .180.00
圖書尊奇1@ 4.15
地方會拂戾 10.86
注文圖書紛失損 2.10
宣傳費2 123.00
文庫圖書置入. 0.00
其他4 390.25

計 2568.31囲
◎殘(次年へ綠越) 409.81 an

Jan-Jun. 1925.(2)大正十四年上半期

S收入ENSPEZO溺 

普通會寶 

維持及賛助會費 

圖書其他利益 

展告料 

集金料

(大正十四年六月末口現在)

2602.2OSI
73.40

469.23
250.87
45.70

基本金 • 484&23 圆
事務所設置準備金 700.00
十四够上半期繰憾金 2132.89
振替貯金及約衣郵便保證金 93.00
特別宣偉資金G 45.95
出版資金 633.43

計 8453.50祖

B支出

印刷寶 

郵稅 

消耗晶費 

振替口座料金 

集會費1
雜費

諸謝禮

地方會拂戻 

圜書注文紛失損 

宣傳費2
入庫圖書買入3

預金利子 222.67

計 3674.07 
前年度から親氏 409.81
寄附金(楹災會員@費免除補塡)5 _50.00

合計 4133.88圓

ELSPEZO M
1146.340

236.11
53.99
94.44

0.00
44.82 

240.00
:ゝ 5.70

13.06
8.88 

157.65
0.00 

計 2000 991111
遽) 2132.89

〔説明〕

(1) 集會仪は前年豫算にて述べた如く經 

費節約のため學士會での集沁鞭し，押田德 

郞氏の御好意にて□本エスベラント社講堂 

も無料で借用ぜしため零。

(2) 宣那我“各國代表者画(K.R.)賦課 

金,宣偉講演會,地方宣偉尊の補助金c

(3) 故小坂平和氏奇附金にて購入な繼續 

&る故經沽費からは支出せずにすんだ。

(4) 其他は約束郵便保證金63凰,仙臺人 

會記錄印制製本料280皿北濟逍宣傅隊委托 

圖書回收不能47.23 K〇

[BJ在庫金ENKASE・
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（6）待別宣偉資金“議會浦願寄附金殘頼

◎在庫金處理

振替貯金及約束郵便保證金 93.000
村井銀行定期預金 5500.00
村井銀行當座預金 1429.70
東海銀行當序預金 73.20
振替口座更京32089番 118.23
bi! 束京11325番 848.36
同 ；長野3283番 49.50
現金及在庫圖書 341.51

8453.500

LC］來年度豫算

SI收入8S
普通會費|1500名X 2.4 = 2600-00
維持賛助會侵2 20名X 6.0 = 120.00
圖褥利益3 600.00
煖告料彳 1 550 00
集金料・ 55.00
預金利子4 300.00

計 5225.00

大會學會總會費

a支
印刷贄 245.00
郵稅 : 45.00
消耗品 8.00
振替斜金 10.00
事務所費 65.00
集會費 10.00
誌謝禮 40.00
寄贈圖書笞 1.00
地方會拂戾 3.00
圖書紛失損 1.00
臨時費 4.00
文庫费 3.00
雜費 10.00

每月經常費415.00 12 - 5340.00
100.00

K. R.賦課金 100.00
120.00

事務所準備金より借入償却 0.0.0
宣傳費

____計 5680.00 

差引不足__________________________ 435.00
即ち每月約40囲の不足ミむら。

〔説明）會員“二千三百名わるが過一年 

の賓績で口會費を拂ふ人は千五百名足らず 

で,い“本堆（［集金郵便が三（H!以下“取 

扱はれなくなったので三311五十錢集金した 

のであ后のに二千五百（31しか集まって居ら 

no然し兎に角!500名ミ計上。維持賛助 

會ŬI-年の賓績aら20名さし平均會費 

む6囲ミ計上。其他“すべて本年度の實績 

から割り出い:。

支出で學會にざって大打擊は小坂氏が米 

獨へ出張を命ぜられ不在（家族は郊耳へ移居 

の徐定）のたあ學會は宿無しミむり自ら家賃 

を出さりぱならQニミヽ・なった。家賃45 g, 
龍灯薪炭代1〇 101,茶,町冬其他1〇 ffli 
して事務所没ミ云ふ新费目が65圆增加し 

且つ渠會股!〇血，文庫費3冏（小坂T和君 

紀念金は使ひっくした）をも增した。依て宣 

傳費に犬削減を加へnつ年濫（名簿）發行を 

やめにしたがなほ且つ年に455圓の不足で 

おみ。二の不足は特志の會員から殊別維持 

費の奇附をつのろか,雜誌の頁數を減ずるか 

何さかして三年礎ふみ;たへたいものです。

（會計部委員三石五六）

第十三回日木大會

學會總會議題

來ら十月十六U京都市に於て開かれる第 

十三回日本エスベラント大會第一日大會發 

會式にすぐ引きつヾいて開かれる學會粽會 

の下記議!®の票决及び評議員吹選投票は當 

口參加せられわ會はは是非文書にて票決及 

び投票して下さい。（嚴封の上勰會投票在中 

さ朱字表記し學會宛又は京都市烏丸二條京 

都商業會議所內大會军備委員宛郵送の二さ）

（1）上記會計報告廖認。

⑵ 上記來年度顼簞承認。

⑶ 下記任期曲了の評議は十名の吹選（重

選在•さま仁げす）氏名（十名）

らちゝ挙。

井上萬壽藏、 

川原次吉郞、 

高橋邦太郞. 

和田 淸。

大石和三郞、 

島文次郞、 

長谷川理衛.

を列記して送

大槛宇Z吉、

新村 出、

速水眞曹.
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〔參考〕不選留任の評議員は秋田徳三、上 

野孝男・押田徳郞、城井尙義、黑板勝美・ 

中村精男、萩野末吉、武藤於菟、村円正太、 

柳田國男。

集金郵便に就て
本年から三E!以下の集金郵便“取り扱は 

れなくなったのて會費は『三圓五十錢・集金 

すち:,とにIまIた（內十錢"集金郵便料、 

即ち集金科を學會さ集金2れる會.員さで合 

ひtち。一年五ヶ月分に當ります）。

九月の講演 

東方文化ざエスペラント 

淸見陸郞氏

九月二十三日午後七時から 

日本エスベラント社講堂で

反古籠
非噓言。秋立って梅雨がまた來て陰巒此 

上なく人。快。ミして樂しin A nの半泰 

山の彼方から狂喜電波がラ护ガの勢で飛ん 

で來たぞよ。之れエスベラント柬漸の勢力 

の立證か、大水の御利益か、何れにしてt H 
出度い:とち・やぞよ。1 く聞け。チエネーブ 

の第十七血萬國Ĥスベラント大會に派遣さ 

れ讥大水代表西村光月氏は同大會副議艮に 

祭られたぞ］。唯二れ丈けのニミ,聞いた 

かも。

ハ號か急逍して一汗かいて、かいた 汗 
天Hに干して、乾いた所に輾ハ合。ニれで骨 
も休まるさ思ひきや乂ぞろ眞面目九號にー 
苦勞、出來るむ鹽は九合かな。
九月一口わ二存十Ĥで風吹a n,九月四 

Hわ學會錨の骨拔ま日。此の鯛骨の二本や 
三な無いざてt死にIぜず腐りもぜぬ.、二 
三年も經ちゃま讥生龙ろ。ちつ过し苦にな 
らぬ。皆んなしっかりせい。泣くない。
十月は鬼百合みたいな由里君が姬百合み 

了:いな魏い簞で骨拔惜號さやらを出すそ? 
な。皆んな待てえ——〇 一王H陳生記一

“NOVA SENTO"
Estas

I>a Sola Gazeto I\)r 
Idea Mondo

Jara Abono: ¥1.29

Filio de
Japana Esperanto-Institnto 

en Fukuoka

FUKUOK.A, GOKURAKUOO 32

JAPANUJO

Po^tkaso: Fukuoka 20048

ĈU VI JAM ABONIS?

^VERDA MONDO"
LA GAZETO POR KOMENCANTOJ

Jara Abono : ¥0.60

Duonjara: j Jarabona prezo

POŜTUしU EKZEMPLERON 
SENPAGAN

〇

TENSEI-ŜA
KJOTO, AJABE ĈO

JAPANUJO

Poŝtkaso: Osaka 60534



[24 ]

◎

日
本
の
國
字
と
な
ち
べ3

名
舉
ミ
運
命
ミ
を
も
っ
たH

本
式
綴
力
に 

よ
み
ロ
ー 

マ、

字
の
雑
誌H

◎

標
樂
的
綴
方
ミ
し
て
のu

本
式
ロ
ー
マ
字
を
應
用
し
實
際
化
し
r:
ロ 

1

マ
字
の
雜
誌
も
御
覽
な
さ
い
” 

f
 

Ŭ

◎
 
ロ
ー
マ
字
のB

本
式
綴
方
の
論
據
ヽ
耍
點
等
に
就
て
は
郵
券
二
錢
み 

御
送
り
下
さ
れ
ば
『
ロ
ー
マ
字
の
す
す
め
』
过
い
ふ
小M

子
も
差
上
げ 

東

京

市

本

鄕

區

駒

込

曙

町

し

一

帯

地 

財

團

法

人

日

本

の
□
 

—

マ

字

社
 

振
韩
東
京
一
ニ
五
〇
四•

電
話
小
石
川
七
〇 

一

饯十二部一價定 

si貳金前年-

誌雜n!月

◎

國

字

問

題

解

決

の

先

驅
◎

D AIDOSA
小坂狷二氏序一根岸宙太郞氏序一惠株氏序 

山鹿泰治編著

INTERPAROLADO KAJ VORTARO
JAPANA-ESPERANTA-ĤINA-ANQLA

（日■エス、支、英.會話と辭書）
正價金壹圆郵稅金六錢 

四六版百廿頁布製美裝

著者ざ發行者が本業の餘力も尤し有惑義 

に發奮班悴して成りたる本書を推酣する。簡 

易ざ實際應用を主さしてエス語には振假名 

を附し支語には四聲么正ふせろラテン字む 

全部施い:り\尙ほ魯魚の謬り勿らんが 

か期しヱス語は小坂羽二氏に英語は根岸由 

太郞氏に支語は煎林氏に校閱％乞ひ各快諾 

を得て本書成る。

大道・'社，： 

東京市麹町區隼町七番地 ； 

電話四谷621ヨ番 扳祐東京51572番

本誌廣吿料

全頁 半!I 四牛頁

一回 25 13 7 ini
三回 72 ,37 19 >,
六回 140 ゝ・74 38 „ゝ

十二回 250 130 70 ”

回數による割引は同文のもの連 

載の場合に限る。

維持會員の廣吿は一割引;ヱス 

ペラントに關するもの二割引;金 

錢に關係なき廣吿四割引。料金は 

すべて前金のこざ。半頁以上の廣 

吿主には雜誌を無料呈す。

廣吿を周旋して下すった方には 

廣吿料の二割を謝禮す（割引の廣 

吿の料は此限りにあらず〇）

（學會。貝に限り二叮四十錢）

本誌購讀 料

一部 郵稅共二十 A E

半年分 前金 一 （HI 四十錢

一年分 同 二圓 六十錢

本會振替口座 
一般會計用（東京11325帝’

［長野3283番
基本金專用東京32089番

大正十四年ハ月二十日印刷 

大正十四年九月一日發行

所行

兼
者
人
所 

輯
行
刷
刷 

編
發
印
印

日本エスベラント學會 

東京市牛込區新小川町三の十四

小•坂 猾 二

（大道社）岸山:芳太郞 

東京市痴町區隼町七番地
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BULGARA ANTOLOGIO, kunmetita de
Ivan H. Krestanov. Prozo kaj poezio. ¥ 
1925 ••• • •• • • • • • • ••• ••• ••• 2.4

H> A. Luyken: PRO IŜTAR. Oiiginala
foxT)&no« 1924 ••• ••• ••• • •• ••• 3・5。

H・ A. Luyken: STRANGA HEREDAĴ〇.

Originala romano. 1922......................... 1.95
Jean Forge: SALTEGO TRANS JAR-

MILOJ. Oiiginala romano. 1924.^ … 2.65
Jean Folge: ABISMOJ Originala romano.

1923 ••• ••• • • • • •• •・・ ••• •••
H. J. Bulthuis : IDOJ DE ORFEO. Origi- 

na a r〇msno. ••・・・• • • • ••• ••• •・・ 2・4°
Francesco Nitti: EUROPO ĈE LA

ABISMO. 1924....................................... x・8o
James Connor: GERMANA-ESPER

ANTO KONVERSACIA LIBRO, por
la uzo en lernejoj kaj en vojagoj.1924… 2.00

T. Ariŝima: DEKLARACIO, trad. de T・
Tooguu. 1924........................................... 1-25

Shakespeare : LA TRAGEDIO DE REĜO
しEAR, el la angla originalo tradukis
A.し・Curry kaj A. J Ashley. 1924… … 2.50

Emeriko MadAch: LA TRAGEDIO DE
UHOMO, el la hungara originalo tradu
kis K. Kalocsay. Drama po:mo. 1924. 2.20

M. C Butler: FIRST STEPS IN ES・
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Ed. Privat: KURSA LERNOLIBRO, laŭ 
praktika parola metodo ..........................

Ed. Privat: KARし〇. Facila legolibro...
Balliman: TRADUKO DE FRANCAJ 
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